
Zápis  
 

 Z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo 
ve středu  8. dubna 2009 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 
 

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p. Halák,p. Jeřábek, p. Stehno, 
                 4 občané – viz listina přítomných 
Omluveni: p. Krédl, p. Zadinová – v zaměstnání, Pelikán-rod. důvody 

 
Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Rozsochatec 
3) Zpráva o provedeném auditu za rok 2008 
4) Závěrečný účet obce 
5) Podání žádosti o provedení auditu 
6) Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2009 
7) Oběh účetních dokladů 
8) Smlouva o výpůjčce 
9) Prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 3 
10) Projednání zápisu do obecní kroniky 
11) Záměr schválení věcného břemene – LD Štoky 
12) Podání žádosti o dotaci – sekání 
13) Smlouva o pronájmu nebytových prostorů – čp. 19 – Plodíková 
14) Přihláška do soutěže vesnice roku  
15) Informace 

– rekonstrukce silnice II. třídy č.344 – 3. úsek,stavění a kácení máje, setkání se 
ženami,volby do EP, opravy v budově čp. 19, výměna oken v budově čp. 97 – 
uzavření kanceláře , volby do EP,projekt „Čistá Vysočina“ 

 
 

Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Novák,p. Jeřábek 
 

1) Jednání ustavujícího zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Havelka, který 
přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu 
s ustanovením §91 a §93 zákona o obcích. Informoval, že  je přítomno 6 členů ZO, 
tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil s programem, hlasováním bylo 
rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto programem.Kontrolu plnění usnesení 
přednesl pan Svoboda 
Výsledek hlasování: 6  pro 

2) Paní Šrámková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Rozsochatec za rok 2008. Hospodářský výsledek  za rok 2008 činí 622,01 
Kč. Zároveň seznámila přítomné s návrhy na vypořádání hospodářského výsledku 
školy. 
Usnesení: ZO schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ  v Rozsochatci a schvaluje 
převod hospodářského výsledku ve výši 622,01Kč,do fondu rezervního  
Výsledek hlasování: 6 pro 
 



3) Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2008.Zpráva byla zveřejněna  na úřední desce od  12.03. 2008 do 30.03.2009 
Usnesení: ZO schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez 
výhrady. Zpráva i závěrečný účet obce byly zveřejněny na úřední desce od 12.03. 
2009 do 30.03. 2009. 
Výsledek hlasování: 6 pro 
 

4) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce. Informace byla zveřejněna na úřední 
desce obecního úřadu od 12.03.2009 do 30.03.2009 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008, který byl zveřejněn na 
úřední desce obce od 12.03. 2009 do 30.03.2009 
Výsledek hlasování: 6 pro 
 

5) Starosta obce předložil návrh na  podání žádosti  Krajskému úřadu kraje Vysočina o 
provedení přezkoumání hospodaření za rok 2009 .  
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o provedení přezkumu hospodaření  za rok 
2009, Krajskému úřadu kraje Vysočina , včetně dílčího auditu. 

      Výsledek hlasování:6 pro 
 

6) Paní Šrámková předložila zprávu o hospodaření za I. čtvrtletí 2009. 
     Usnesení: ZO schvaluje hospodaření za I. čtvrtletí 2009 

Výsledek hlasování: 6 pro 
 
 

7) P. Šrámková předložila novou směrnici oběh účetních dokladů 
           Usnesení : ZO schvaluje směrnici oběh účetních dokladů. 

      Výsledek hlasování: 6 pro  
       
 
8) ZO SDH v Rozsochatci požádala o půjčku ve výši 100 000 Kč na zakoupení nové 

požární stříkačky. 
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí půjčky SDH v Rozsochatci ve výši 100 tis.    Kč 
na pořízení nové stříkačky splatnou do 2 let. 

      Výsledek hlasování: 6  pro    
      
 
9) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3 v budově čp. 19 byla  uzavřena do 30.6.2009 . 
      Usnesení: Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě čp. 19 nájemci  

V. T. nebylo schváleno. 
Výsledek hlasování: 4 pro, 1 proti –Jeřábek, 1 se zdržel - Svoboda 
 

10) Kronikářka paní Hyršová předložila  koncept zápisů do kroniky obce za rok 2008 
Usnesení: ZO schvaluje koncept zápisu do kroniky obce za rok 2008 
Výsledek hlasování: 6 pro 
 

11) LD Štoky doporučilo členským obcím  schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene  pro pana Jiřího Rozhoně, který je zhotovitelem stavby „Kamenná 
čp. 47 – elektro přípojka nízkého napětí“ vedené po nemovitosti parc.č. 98/3 v k.ú. 
Kamenná u Jihlavy. Záměr zřídit věcné břemeno na uvedeném pozemku ve vlastnictví 
LD Štoky byl zveřejněn na úřední desce obec. úřadu od  28.2.2009 do 30.3.2009. 



Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene  pro pana Jiřího Rozhoně, který je zhotovitelem stavby „Kamenná čp. 47 – 
elektro přípojka nízkého napětí“ vedené po nemovitosti parc.č. 98/3 v k.ú. Kamenná u 
Jihlavy.  
Výsledek hlasování: 6  pro 
 
 

12) Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje 
Vysočina (Program rozvoje kraje cíl 4,1… péče o krajinu Vysočiny, ze dne 
12.2.2008č. 03/08) 

     Usnesení:ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na údržbu veřejné zeleně v průjezdních 
úsecích obcí kraje Vysočina (Program rozvoje kraje cíl 4,1… péče o krajinu Vysočiny, 
ze dne 12.2.2008č. 03/08) 

      Výsledek hlasování: 6 pro 
 
13) Starosta obce předložil návrh na doplnění „Smlouvy o nájmu nebytových prostorů rok 

2009“ s paní Dagmar Plodíkovou.  
Usnesení: ZO pověřuje starostu sepsáním dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostorů rok 2009“ uzavřené dne 3.11.2008 s paní Dagmar Plodíkovou. 
Výsledek hlasování: 6 pro 
 

14) Soutěž Vesnice roku 2009 
Dne 10. března 2009 bylo vyhlášeno 15. kolo soutěže Vesnice roku  Programu obnovy 
venkova 
Usnesení: ZO schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2009 
Výsledek hlasování: 5  pro, 1 se zdržel - Stehno 
 

15) Informace: 
Starosta obce informoval přítomné o připravované rekonstrukci silnice II/344 
Havlíčkův Brod-Chotěboř – poslední jednání ze dne 11.3.2009 
Stavění a kácení máje – termíny – stavění 2.5.2009, kácení 30.5.2009 
Setkání se ženami – 17.4.2009 od 17,00 hod. poděkování ženám za jejich aktivní 
přístup při pořádání kulturních akcí, úklidu a zkrášlování obce, práci s dětmi a 
mládeží. 
V budově čp. 19 – Obecní dům došlo k zatékání do sklepních prostorů pod 
pohostinstvím, bylo nutné vodu odčerpat a  zaizolovat. Dále byla opět podána 
reklamace na zatékání do stropů pod venkovním sezením, firma již podruhé závadu 
opravila. 
Po zimě bude nutná oprava střechy přístavku u základní školy. Stávající krytina je 
značně poškozená. 
V budově mateřské školky bylo provedeno měření osvětlení a bude v průběhu 
velikonočních prázdnin provedena výměna stávajícího osvětlení za nové. 
V rámci POV jsme obdrželi dotaci ve výši 134,00 tis. Kč. V rámci tohoto projektu již 
bylo provedeno zateplení stropů v budově čp. 97 – obecní úřad a v dubnu  proběhne 
výměna oken v celé budově. 
Uzavření kanceláře obecního úřadu : 
- 14. 4.09 – školení Jihlava – celý den 
- 15.4.09 – školení školství Havlíčkův Brod – odpoledne 
- 17.4.09 – školení Jihlava – jednací řády 



- 20. a 21.4. 09 – výměna oken včetně zednických prací 
- 22.4.09 – malování 
- 23.4.09 a 24.4.09- úklid 
Volby do EP proběhnou  ve dnech 5. a 6. června 2009, občané budou ještě průběžně 
informováni  
Projekt „Čistá  Vysočina“ - přihláška 
 
 

Po zodpovězení všech dotazů bylo jednání ZO ukončeno v 19.20 hod. 
 
 
Zápis ověřil : …………………………    Starosta obce: …………………………… 
 
                     ………………………… 
 
Zapsala:       ………………………… 
  
 
 
Datum pořízení zápisu: 10.04.2009 
 
 

 


